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TBMM’de bilişim ve İnternet konuşuldu
Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu’na katılan yetkili ve uzmanlar, önemli 
açıklamalar yaptılar.  RTÜK Başkanı Dursun,  denetimi çok zor olan İnternet’te 
video izlemek için 5 asır gerektiğini belirtirken uzmanlar, sosyal medyanın 
çocuk gelişimini olumsuz etkilediği, bilgisayar başında çok kalmanın “Karpal 
tünel” adlı hastalığa yol açtığına işaret etti.

bombardımanına maruz kalıyor. Çocuk, 
İnternet’ten sürekli oyun oynayarak, çizgi 
televizyondan film seyrederek ve ekran 
başında kalarak daha akılı olmuyor, bilakis 
aptal oluyor. Yapılandırılmış oyunlar 
yerine serbest oyunlar oynamaları çok 
daha faydalıdır. Mesela ekranda zaman 
geçireceğine komşunun çocuğunu çağırıp 
mutfak eşyalarıyla oynamaları bile çok daha 
yaratıcı bir işlev kazandırır” diye konuştu.
Geçen yüzyılda IQ değerlerinin arttığını 
belirten Bolay, ancak işlevsel olarak 
okuduğunu anlamayan ve hesap yapamayan 
bir gençliğin doğmaya başladığını söyledi. 
Bolay, bilişsel testlere göre, 11 yaş çocuğunun 
15 yıl önceki yaşıtlarına göre 2 yıl geride 
olduklarının tespit edildiğini kaydetti.
Sosyal medyanın ufuk açıcı bilgi sunmadığını 
öne süren Bolay, “İnsan kelimelerle, 
kavramlarla düşünür. Bunu ifade şekli 
de önemlidir. 140 karakterle bir düşünce 
içeriği aktarılamaz. Kavramların azalması, 
ifadenin azalması, düşüncenin sığlaşmasını 
beraberinde getiriyor” dedi.
 Derin düşünmenin önemini vurgulayan 
Bolay, insanlara ilham veren fikirlerin ve 
yaratıcı düşüncelerin yalnızken ortaya çıktığını 
belirterek, dijital teknolojinin ise insanı bu 
imkândan mahrum bıraktığını söyledi.

Teknolojiye, tamirci hastalığı
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 
İnternet Bağımlılığı Tedavi merkezi uzmanı 
Dr. Ömer Şenormancı ise, bilgisayar 
bağımlılığının, çeşitli hastalıklara yol açtığını 
anlatıp bilgisayar başında çok zaman 
harcayanlarda “Karpal Tünel sendromu”  
hastalığın görüldüğünü açıkladı. Elde uyuşma 
ile başlayan hastalık, geceleri uykudan 
uyandıracak kadar ağrıya neden oluyor. 
Hastalık, sinirlerin el bileği çevresinde 
sıkışmasıyla oluşuyor. Oto tamircilerinde 
de görülen hastalığın tedavisi için, cerrahi 
müdahale gerekiyor.

TBMM Bilgi Toplumu Olma Yolunda 
Bilişim Sektöründeki 

Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta 
Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde 
Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması 
amacıyla kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu, Nisan ayında alanında yetkili 
birçok kişiyi dinledi. Komisyona katılan 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 
Başkanı Davut Dursun, İnternet yayınları ve 
“web TV, IP TV” yayıncılığı konusunda bilgi 
verirken Gazi Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim 
Dalı Nöropsikiyatri Merkezi’nden Prof. Dr. 
Hayrunnisa Bolay, “Bilgi ve iletişim çağında 
zihin dönüşümü” başlıklı sunum yaptı. 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 
İnternet Bağımlılığı Tedavi merkezi uzmanı Dr. 

ve İnternet Araştırma Komisyonu’na 11 
Nisan 2012’de yaptıkları sunumda, radyo ve 
televizyona göre İnternet’te denetim yapmanın 
çok zor olduğunu vurguladı. Dünyanın önde 
gelen video paylaşım sitelerinin verileri 
hakkında bilgi veren Dursun, sadece Youtube’a 
dakikada 30 saatlik video yüklendiğini, Youtebe 
üzerinden bir dakikada 1.2 milyon kişinin video 
izlediğini bildirdi.
2015’te bir saniyede İnternet’e yüklenen 
videoların izlenmesi için gereken sürenin 5 
yıl olacağını belirten Dursun, bu güne kadar 
yüklenmiş videoların izlenebilmesi için ise 5 
asır süreye gerek olduğunu kaydetti.
İnternet üzerinden yapılan televizyon ve 
radyo yayınlarının da kurumun takibi altında 
olduğuna işaret eden Dursun,  “Biz doğrudan 
İnternet’le ilgili olmamakla birlikte, İnternet 
üzerinden radyo ve televizyon yayınlarının 
yapılıyor olması nedeniyle bu konuyla ilgiliyiz. 
Şu anda İnternet konusunda doğrudan 
yetkilendirilmiş bir üst kurul gözükmüyor. 
Yayıncılıkla ilgili olan kısmıyla biz ilgileniyoruz” 
dedi.
 
“Çocuklar veri bombardımanına maruz 
kalıyor”
Komisyonda “Bilgi ve iletişim çağında 
zihin dönüşümü” konulu sunum yapan 
Gazi Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı 
Nöropsikiyatri Merkezi’nden Prof. Dr. 
Hayrunnisa Bolay,  giderek artan bilgi ve 
iletişim çağında zihinlerin olumsuz yönde 
değişime uğradığını anlatarak “Daha sabırsız, 
aceleci, hızla bir veriden diğerine atlayan, hızla 
tüketen bireyler ortaya çıkıyor. ‘Veri nedir, 
güvenilir bir veri midir?’ gibi sorgulamalardan 
yoksunlar” uyarısında bulundu.
Düşünür Plutarch’ın “Zihin içi doldurulacak 
bir kazan değil, ateşlenmesi gereken bir 
kıvılcımdır” sözünü anımsatan Bolay, 
“Sürekli veri bombardımanı insanı daha 
zeki yapmaz. Verinin içselleştirilip o bireyin 
zihin süzgeçlerinden geçip özgün bilgiye 
dönüşmesi gerekir. Bilhassa çocuklar veri 

Ömer Şenormancı, bilgisayar bağımlılığının, 
çeşitli hastalıklara yol açtığını bildirirken 
“Code Flu” rumuzlu Hacker, “Meclis’e 
saldırmak çok zor ama imkânsız değil” dedi.

Komisyon Başkanı Necdet Ünüvar, İnternet’in 
yararları ve riskleri konusunda ayrıntılı bir 
araştırma yaptıklarını, risklerin azaltılması ve 
yararlarının artırılması yönünde çalıştıklarını, 
komisyona gelerek sunum yapan uzman 
kişilerden oldukça yararlandıklarını ve her 
geçen gün konuların daha da çeşitlendiğini 
söyledi.

2015’te bir saniyede İnternet’e 
yüklenen videolar, 5 yılda izlenecek
RTÜK Başkanı Davut Dursun, TBMM Bilişim 

http://www.bilisimdergisi.org/s143


